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 Diarienr  

 Datum  

  

 

Ansökan om registrering av lotteri  
Information om registreringslotteri 
Registreringslotteri beviljas föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig 

verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster 

från lotterier. Registreringslotteri gäller högst 5 år och registreringsavgiften är 

400 kr som betalas vid beviljad ansökan. 

I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett 
prisbasbelopp (som 2020 är 47 300 kronor). Värdet på en varuvinst får vara 
högre. Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 
procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i 
lotteriet. 
Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte 
överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.  
 

Vid beviljad ansökan kommer föreningen bli tilldelad en kontrollant.  

Innan lotterier påbörjas ska blankett ”Start av lotterier” fyllas i och skickas in till Miljö- & Byggnadsförvaltningen.  

Efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas inom 2 månader eller senast 15 februari efterföljande år på blankett ”Redovisning av 

lotterier” samt skickas till lotterikontrollant. Kontrollantarvodet tas ut årligen. 

Ifylld blankett skickas via e-post till miljobygg@vara.se 

För att kunna handlägga ansökan om registreringslotteri på Miljö- och byggförvaltningen behöver vi hantera personuppgifter.  

Uppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid frågor om ansökan.  
 

1. Föreningens kontaktuppgifter 
Namn  Organisationsnummer  
Adress  Postadress  
Telefonnummer  E-post  

 

2. Föreningens lotteriansvarig 
Namn  Telefonnummer  
Adress  Postadress  
E-post  Personnummer  

 

3. Föreningens verksamhet 
Beskriv föreningens verksamhet kortfattat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Har du frågor om blanketten? 

Kontakta  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vara kommun 

534 81 Vara 

 

E-post: miljobygg@vara.se 

Telefon: växeln 0512-310 00 
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4. Registreringens omfattning
Lotteriförsäljningsområde (kommun) period (fr.o.m – t.o.m ÅÅÅÅMMDD) 

Beskriv upplägget för de lotterier som föreningen avser anordna (t.ex. 50/50, förhandsdragna lotterier, efterhandsdragna lotterier, lottlistor): 

5. Krav för registrering
För att föreningen ska godkännas ska bland annat följande krav uppfyllas och påståendena besvaras med 

Ja: 

Ja Nej 

☐ ☐ Föreningen bedriver ideell verksamhet inom Vara kommun.

☐ ☐ Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.

☐ ☐ Föreningen ska ha behov av inkomster från lotterier.

☐ ☐ 
Lotterier kommer bara säljas och genomföras inom den kommun som föreningen är
verksam i (ej heller online).

☐ ☐ 
Föreningen intygar att lotterier inte kommer säljas eller genomföras från en fast
försäljningsplats genom ett serviceföretag.

☐ ☐ Vinstdelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

☐ ☐ Det ska finnas en utsedd kontaktperson/ansvarig för lotteriet.

6. Bilagor
Följande bilagor bifogas: 

☐ 1. Underskrivet protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om
registreringslotteri samt utsedd lotteriansvarig/kontaktperson. 

☐ 2. Förteckning av styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer (ordförande,
sekreterare, kassör). 

☐ 3. Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse eller
revisionsberättelse. 

☐ 4. Stadgar (om dessa inte lämnats tidigare).

7. Underskrifter
Vi försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla nödvändiga bilagor är bifogade ansökan. 

Ordförande Lotteriansvarig 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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